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  لجنة الخبراء المستقلينعضوية 
  االستشارية في مجال المراقبة

  
  األمانةتقرير من   
  
  
لجنــة الخبــراء المســتقلين القتــراح المــدير العــام لتجديــد واليــة ثالثــة مــن أعضــاء  تعــرض هــذه الوثيقــة مــوجزاً   -١

قــدت فــي . واعتمــد المجلــس التنفيــذي، فــي دورتــه الثالثــة والثالثــين بعــد المائــة التــي عُ االستشــارية فــي مجــال المراقبــة
والذين ستنتهي عضويتهم بشأن تعيين ثالثة أعضاء في اللجنة،  )٨(١٣٣م ت، المقرر اإلجرائي ٢٠١٣و أيار/ ماي

روبـرت سـاملز (كنـدا)، وهـؤالء األعضـاء هـم . ٢٠١٨ينـاير  كـانون الثـاني/ للتجديد في ةلمدة أربع سنوات غير قابل
  يرلندا الشمالية) والسيد موكيش آريا (الهند).أوالسيد ستيف تينتون (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و 

  
ضـمان اسـتمرارية العضــوية، ل، ٢٠١٥فـي عـام  للعضـوية ١خـر تجديــدأ نـدعمـع الممارسـة المتبعـة  وتمشـياً   -٢

  .٢٠١٧بدأ البحث عن المرشحين الثالثة في الربع األول من عام 
  
الـثالث السـابقة الختيـار  دوراتثبت نجاحـه بالفعـل خـالل الـأالذي و االختيار المتبع في جراء اإل على بناءً و   -٣

 باإلضــافة إلــىفــي مجلــة اإليكونوميســت، عــن الترشــيح عــالن تــم اإل، ٢٠١٥و ٢٠١٢و ٢٠٠٩اللجنــة فــي األعــوام 
ل طلـب تقـديم تـم إرسـا. وباإلضـافة إلـى ذلـك، أخصائي خارجي لهذا الغـرض التي أعدها باألساسختيار االمعايير 

ين مستشــار . وُعــوالتــي اتخــذت مــن جنيــف مقــرًا لهــا األعضــاء فــي المنظمــةاالقتراحــات إلــى البعثــات الدائمــة للــدول 
  خارجي لفحص المرشحين ووضع قائمة مختصرة موصى بها.

  
مـــــن اإلنـــــاث  ٤٠مـــــن الـــــذكور و ١٤٤( طلبـــــاً  ١٨٤نظـــــر فـــــي مـــــا مجموعـــــه تـــــم الوخـــــالل هـــــذه العمليـــــة،   -٤

مرشــحين مــأخوذين مــن قائمــة المرشــحين المتقــدمات)، بمــا فــي ذلــك ســبعة ترشــيحات مــن الــدول األعضــاء وســبعة 
بهـم مـن  الموصـيكلت خـالل جـوالت االختيـار الـثالث السـابقة أو إمـا مـن المجموعـة التـي ُشـ عالياً  المؤهلين تأهيالً 

 ياألمريكــاإلقلــيم مــن كــل مــن  ٥٢، منهــا الســتة المنظمــة أقــاليمالطلبــات مــن  ُقــدمتن. و يأعضــاء اللجنــة الحــاليل َبــقِ 
من إقليم غرب المحيط  ١٢من إقليم جنوب شرق آسيا و ٢٥من اإلقليم األفريقي و ٣٦و األوروبيقليم اإلمن  ٥٢و

  من إقليم شرق المتوسط. ٧الهادئ و
  
تخفــيض عــدد المرشــحين  ،علــى التعلــيم والمــؤهالت باألســاسالفحــص األولــي، الــذي يركــز  تــم مــن خــاللو   -٥
التالية: التعليم؛ والمالية، ومراجعة  ةساس معايير االختيار التقني. ثم جرى تقييم هذه الطلبات على أمرشحاً  ٥٢ إلى

ــاالتقيــيم؛ واإلشــراف، والخبــرة االســتراتيجية واإلداريــة علــى مســتوى مــؤهالت الحســابات، و  عضــوية و ؛ الوظــائف العلي
تـم ، الحـال دائمـاً  . وكمـا هـووخبـرة فـي إدارة التغييـراألمـم المتحـدة؛  الخبـرة الدوليـة وفـيذات الصـلة؛ و  المراقبةلجنة 
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ــ إيــالء العنايــة فيمــا بــين  التنــوع مــن حيــث نــوع الجــنسجغرافــي و التــوازن المســتوى مــرض مــن  للحفــاظ علــى ةالواجب
  أعضاء اللجنة.

  
مـن المهـارات ذات الصـلة بـين األعضـاء  ومتكـامالً  متوازنـاً  مزيجـاً إلى أن تضـم اللجنة  حاجةوبالنظر إلى   -٦

لمرشحين تركز على الخبرات ا توافرها لدى للمهارات المرغوب مترسمات ةوضع أربع تمالجدد، األعضاء الحاليين و 
مصــرفية؛ وتكنولوجيــا الماليــة و الالشــؤون و فــي مجــال مراجعــة الحســابات والمحاســبة واإلشــراف؛ ة والخبــر ذات الصــلة 

  المعلومات، وٕادارة التغيير؛ والتنمية الدولية واألوساط األكاديمية.
  
ل َبــمرشـحًا إلجـراء جولـة أولـى مـن المقـابالت عبـر الهـاتف مـن قِ  ١٤أسـاس هـذا التقيـيم، تـم اختيـار  وعلـى  -٧

االختيار. وقد مكن ذلك األمانة مـن وضـع  إلجراء عملية استبقاؤهأمين اللجنة الحالي والمستشار الخارجي الذي تم 
  .هاتفية ثانيةلهم عبر محادثة  تقييمالمزيد من القائمة مختصرة تضم سبعة مرشحين مقترحين، إلجراء 

  
وعقب عمليـة الفـرز هـذه المتعـددة المراحـل، حـدد المـدير العـام ثالثـة مرشـحين يـتم اقتـراحهم علـى المجلـس   -٨

التنفيــذي. ويــرد أدنــاه مــوجز للســير الذاتيــة لكــل مرشــح لكــي ينظــر فيهــا المجلــس. وباإلضــافة إلــى ذلــك، اســتخدمت 
فـي عمليـة االختيـار الحاليـة لتحـديث اسـتبقاؤهم فـي نهايـة المطـاف  يـتمالـذين لـم تفاصيل أكثـر المرشـحين الواعـدين 

  هذه الوظائف الشاغرة في المستقبل.مثل قائمة المرشحين التي سينظر فيها لشغل 
  
  عضوية العضوين المتبقيين في اللجنة أال وهما  ٢٠٢٠/ يناير ومن المقرر أن تنتهي في كانون الثاني  -٩

  يلسون (جنوب أفريقيا ونيوزيلندا) والسيد ليوناردو بغوميس بيريرا (البرازيل).السيدة جايا و 
  

تمديـد مـدة الـرئيس الحـالي للجنـة،  ولضمان االنتقال السـلس إلـى األعضـاء الجـدد فـي اللجنـة، يقتـرح أيضـاً   -١٠
مــن ف. وبالتــالي، ٢٠١٩/ ينــاير تنتهــي فــي كــانون الثــانيلالســيد روبــرت ســاملز، بصــورة اســتثنائية لمــدة ســنة واحــدة، 

، فـي ٢٠١٨ينـاير  بين األعضاء الثالثة الذين تم اختيارهم اآلن، سيتولى اثنان منهم فترة واليتهم في كانون الثاني/
  .٢٠١٩ه في كانون الثاني/ يناير واليتحين سيبدأ الثالث فترة 

  
  كريستوف غابرييل ميتزالسيد 
  ذكر  النوع :

  لمانيأ  الجنسية:
  األوروبي  :اإلقليم

  التعليم والخبرة
 واإلدارة، للتمويـــــــلكليـــــــة فرانكفـــــــورت  مـــــــنودبلـــــــوم تـــــــدريب مهنـــــــي فـــــــي البنـــــــك التجـــــــاري   المؤهالت:

ي لــإلدارة فــي دأم  يوكليـة ســانت غـالن وأمــن جامعـة هارفــارد لــإلدارة،  (TGMP) وشـهادة
  Baden-Baden Entrepreneur talks (BBUG 135)  وكلية بادن بادن للمستثمرينلوزان، 

 ثـم)، ١٩٨٩-١٩٨٥، فرانكفـورت (BHF مـع بنـك خبرة في العمل المصرفي التجـاري، أوالً   :الخبرة
 ميــونيخ وســنغافورة، ثــم مــع بنــكفــي ) ٢٠٠٣-١٩٩٠مــع هيبــو فيرينزبانــك (يونيكريــديت) (

) كعضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة للشــركات المصــرفية، ٢٠٠٦-٢٠٠٤دريســدنر، فرانكفــورت (
كعضـــو فـــي عمـــل ، ٢٠٠٧مـــن عـــام  مـــع بنـــك كوميرزبنـــك اعتبـــاراً  األخيـــرة  وبعـــد انـــدماج

عضـوية العديـد مـن المجـالس شـارك فـي و . ٢٠١٦ مجلس اإلدارة التنفيذي للبنك حتى عـام
  .مراجعةولجان ال
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  كاريا السيد جايانت
  ذكر  :النوع

  أوغندي  الجنسية:
  األفريقي  :اإلقليم

  التعليم والخبرة
مـن األعمال التجارية  وقانون مراجعة الحسابات(مع مرتبة الشرف) في المحاسبة و بكالوريوس   المؤهالت:

درجـــة الماجســـتير فـــي إدارة األعمـــال مـــن جامعـــة لونـــغ آيالنـــد، و جامعـــة مـــس، بـــارودا، الهنـــد، 
مراجعـــــة و المحاســــبة، و اإلدارة الماليــــة، شــــهادة فــــي و واليــــات المتحــــدة األمريكيــــة، نيويــــورك، ال
  بالتيمور، الواليات المتحدة.، أمين المظالم ممارساتشهادة في أسس و والرقابة.  الحسابات

تطـــوير الـــنظم واإلدارة  مهـــام وتأديـــةفـــي إدارة بريـــد األمـــم المتحـــدة، نيويـــورك،  عامـــاً  ١٨نحـــو   الخبرة :
نائــب المــدير التنفيــذي، فــي إدارة و )؛ ١٩٩٠-١٩٧٢( الماليــة ومهــام تطــوير الشــؤون اإلداريــة

) ١٩٩٧-١٩٩٥)، ونائــب مــدير (١٩٩٥-١٩٩٠األمــم المتحــدة للشــؤون اإلداريــة والتنظيميــة (
دة فـي نائب المدير المالي لمقـر األمـم المتحـ، و )٢٠٠٩-١٩٩٧ومدير شعبة حسابات اإلدارة (

الــرئيس المشــارك لشــبكة األمــم المتحــدة للشــؤون الماليــة والميزانيــة و )، ٢٠١١-٢٠٠٩نيويــورك (
ورئـــيس فرقـــة العمـــل المشـــتركة بـــين الوكـــاالت والمعنيـــة بالمعـــايير المحاســـبية، واإلشـــراف علـــى 

ليـة مراقب في مجلـس المعـايير المحاسـبية الدو و تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، 
االستشـــاري الممثـــل المنـــاوب لألمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة المعنـــي بـــالمجلس و  ،للقطـــاع العـــام

 الــدولي والمراقبــة فــي العــراق، الــذي يشــرف علــى تشــغيل صــندوق التنميــة للعــراق البــالغ قيمتــه
  .أمريكي دوالر ليارم  ٨٥

  السيد كريستوفر ميهم
  ذكر  :النوع

  أمريكي  الجنسية:
  األمريكي  :اإلقليم

  التعليم والخبرة
مؤسســــة  سياســــية). جامعــــة فرجينيــــا،ال اتنظريــــال( ١٩٨١بكــــالوريوس، جامعــــة جــــورج تــــاون،   المؤهالت:

  .١٩٨٣-١٩٨١  السياسية اتفي النظريللزمالة الدراسات العليا ، و توماس جيفرسون
حكومـة الواليـات فـي ، المدير اإلداري، القضايا االسـتراتيجية، مكتـب المسـاءلة ٢٠٠٤منذ عام   الخبرة :

موظفــًا  ١٥٠ يشــرف علــى. ٢٠٠٤-١٩٩٧االســتراتيجية،  المســائلمــدير  األمريكيــة؛المتحــدة 
مـن  تقريـراً  ٥٠وٕاصـدار حـوالي  هذا المنصب يقود مفهوم وتطويرومن خالل في أربعة مواقع، 

حول مواضيع متنوعة. عضو اللجنـة االستشـارية المسـتقلة  ر مكتب الرقابة الداخلية سنوياً تقاري
ـــادة التنفيذيـــة للمـــوظفين ٢٠١٧-٢٠١٢( للمراجعـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة التقنيـــين فـــي )؛ القي

ـــة  العـــالم ـــالتخطيط االســـتراتيجي التابعـــة للمنظمـــة الدولي ـــذين يـــدعمون فرقـــة العمـــل المعنيـــة ب ال
 ؛٢٠٢٢-٢٠١٧العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة، لوضــع خطتهــا االســتراتيجية للفتــرة لألجهــزة 

مختلــف مجموعــات عمــل فــي  األمريكيــةحكومــة الواليــات المتحــدة فــي مكتــب المســاءلة ممثــل و 
  .المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات
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  جراء المطلوب من المجلس التنفيذياإل
  

بموافقته، األعضاء الثالثة الجـدد  إلحاطة علمًا بهذا التقرير، وأن يعين، رهناً المجلس التنفيذي مدعو إلى ا  -١١
  :دة أربع سنوات غير قابلة للتجديدالتالية أسماؤهم لم

  
السيد كريستوف غابرييل ميتز والسيد جايانت كاريا محـل  : سيحل٢٠١٨يناير  كانون الثاني/من  اعتباراً و  •

  السيد ستيف تينتون والسيد موكيش آريا.
  

 السيد كريستوفر ميهم محل السيد روبرت ساملز.سيحل  :٢٠١٩ناير ي كانون الثاني/من  اعتباراً و  •
  
 

=     =     =  


